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Ten produkt może nie działać poprawnie, 
jeśli zostanie podłączony przez rozdzielacz USB.

Przestroga！
Nie dotykaj lewego drążka analogowego / 
prawego drążka analogowego lub innego przycisku 
podczas podłączania wtyku USB lub Split Pad Pro.
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Wybierz „System”, 
a następnie
 „System Update”, 
aby zaktualizować do 
najnowszego 
oprogramowania 
firmware.

Wybierz 
„System Settings” 
w menu głównym.

Sprawdź, czy oprogramowanie firmware urządzenia 
Nintendo Switch™ jest zaktualizowane do najnowszej 
wersji.

Rozwiązywanie problemów

Rozłącz i połącz kontroler z konsolą lub stacją dokującą 
Nintendo Switch, a następnie włącz konsolę. Po 
uruchomieniu konsoli, obróć drążek analogowy 2-3 razy.
Powyższy sposób zadziała tylko, jeśli produkt jest podpięty 
do konsoli Nintendo Switch™ i włączone jest zasilanie.

Drążek analogowy nie reaguje poprawnie

* Ten produkt nie jest kompatybilny z opcją „Kalibrowanie 
   drążków kontrolera” w menu głównym konsoli 
   Nintendo Switch™.

Włączony 

Kontroler nie działa poprawnie

2～32 - 3

Włączony

Włączony 

Wyciągnij kontroler z konsoli
Nintendo Switch™ i włóż go ponownie.

・

・
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Odłączanie Przed użyciem produktu
・Ten produkt nie może być używany w trybie stołowym 
   (tabletop) lub jako kontroler bezprzewodowy.
・Ten produkt nie obsługuje poniższych funkcji. Żyroskop, 
   IR Motion Camera, akcelerometr, Dioda LED gracza, 
   HD Rumble, Dioda LED powiadomień przycisku HOME, NFC
・Ten produkt nie może być używany z niektórymi akcesoriami 
   dedykowanymi dla kontrolerów Joy-Con™ (takimi jak 
   Joy-Con Grip i Joy-Con Charging Grip) z powodu wymiarów 
   i kształtu tego produktu. Nie należy podłączać tego produktu 
   z użyciem siły do żadnych akcesoriów, ponieważ może to 
   spowodować awarię lub go uszkodzić.

Kompatybilne produkty HORI

USB Multiport Playstand for Nintendo Switch

Użyj jednego z następujących 
produktów, aby grać w trybie 
stołowym.

 

https://stores.horiusa.com/multiport-usb-playstand-
for-nintendo-switch/

https://stores.horiusa.com/dual-usb-playstand-
for-nintendo-switch-lite/

Dual USB Playstand for Nintendo Switch

https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-
attachment-set-for-nintendo-switch/

  

Więcej informacji można znaleźć na stronie
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Nintendo Switch™ / PC(XInput)

Platforma

W zestawieSzczegółowe informacje

Nie można korzystać z gniazda 
słuchawkowego podczas 

używania tego produktu na PC.

Nintendo Switch

PC

Kontroler (L/R)
×1

Podłączanie 
Split Pad Pront
×1

Instrukcja obsługi
×1
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Zmniejszanie głośności
Przycisk wł.
/wył. mikrofonu
Zwiększanie głośności

Dioda LED mikrofonu

Gniazdo słuchawek
/mikrofonu

Układ

Przycisk ZR

Przycisk FR

Przycisk ZL

Przycisk FL

Przycisk 
odpięcia

Przycisk odpięcia

Lewy drążek
(Po naciśnięciu działa jak 

przycisk lewego drążka 
analogowego)

Przycisk zrzutu

Przycisk Turbo(L)

Przycisk 
przypisania (L)

Dioda LED Turbo(L)

DIODA LED 
PRZYPISANIA (L)

Przycisk Turbo(R)
Przycisk 
przypisania (R)

Dioda LED Turbo(R)

DIODA LED 
PRZYPISANIA (R)

Przycisk Home

Prawy drążek
(Po naciśnięciu działa jak 
przycisk prawego drążka 
analogowego)

Przycisk B
Przycisk A

Przycisk X
Przycisk Y

Przycisk -
Przycisk +Przycisk L
Przycisk R

Przyciski sterujące PL



Przypisanie WYŁ.

DIODA LED PRZYPISANIA
wyłączy się

Naciśnij przycisk 
FL/FR 

Podczas naciskania
przycisku przypisania 

(L/R)

＋ FR

FR WYŁ.

DIODA LED PRZYPISANIA
zaświeci się na czerwono

Przypisywanie

Należy nacisnąć 
przycisk FL/FR, 

do którego ma zostać 
przypisana funkcja

Podczas naciskania
przycisku przypisania 

(L/R)

＋ A

FR A

Tryb przypisania

DIODA LED 
PRZYPISANIA(L/R)

Przycisk 
przypisania (L/R)

Przycisk R
Przycisk ZR
Prawy drążek
Przycisk A
Przycisk B
Przycisk X
Przycisk Y

Przycisk L
Przycisk ZL
Lewy drążek
Przyciski sterujące 
(GÓRA, DÓŁ, 
LEWO lub PRAWO) 

Tryb przypisania pozwala przypisać funkcje dla 
przycisków FL i FR.

Przyciski definiowane

Przycisk FL

Przycisk FR

* Użyj przycisku przypisania (L) podczas konfigurowania funkcji przycisków dla FL.
   Użyj przycisku przypisania (R) podczas konfigurowania funkcji przycisków dla FR.

PL



Tryb Turbo : 
Przycisk jest ustawiony na 
ciągłe aktywowanie funkcji 
przycisku, dopóki naciskasz 
przycisk

* Dioda LED Turbo (zielona) będzie migać z częstotliwością 
  odpowiadającą prędkości Turbo.

Dioda LED Turbo
zmieni się na zielony

Konfigurowanie 
funkcji Turbo

Dioda LED Turbo
miga (Zielony)*

Funkcja Turbo 
aktywna

Turbo Hold : 
Ciągle aktywuje funkcje 
przycisku bez naciskania 
przycisku

A TURBO

Dioda LED Turbo

Funkcje Turbo

TURBOA

*1 Przyciski sterujące (GÓRA, DÓŁ, LEWO lub PRAWO) nie 
    są kompatybilne z trybem Turbo Hold i można je używać 
    tylko do ustawienia w tryb Turbo.
*2 Przycisk FL będzie działał tylko, jeśli jest przypisana do 
     niego funkcja przycisku.

*3  Przycisk FR będzie działał tylko, jeśli jest przypisana do 
      niego funkcja przycisku.

Widok z
przodu

Widok z
tyłu

Widok z
przodu

Widok z
tyłu

Przycisk L / Przycisk ZL / Lewy drążek
Przyciski sterujące (GÓRA, DÓŁ, LEWO lub 
PRAWO)*1 / Przycisk FL*2

Przycisk R / Przycisk ZR / Prawy drążek
Przycisk A / Przycisk B / Przycisk X / Przycisk Y
Przycisk FR*3

W trybie Turbo lub Turbo Hold można 
ustawić następujące przyciski:
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Dioda LED Turbo(L/R)

Przycisk Turbo(L/R)

* Użyj przycisku Turbo (L) podczas konfigurowania funkcji przycisków dla (L).
   Użyj przycisku Turbo (R) podczas konfigurowania funkcji przycisków dla (R).

Konfigurowanie funkcji Turbo

Turbo WYŁ.
 (wszystkie 

przyciski)
＋

Podczas naciskania
Przycisk Turbo(L/R) Przycisk + lub -

lub

Tryb Turbo
Włączony

① ＋
Podczas naciskania
Przycisk Turbo(L/R)

przycisk, który ma być 
ustawiony w trybie Turbo

A

Turbo Hold
Włączony

②
Przycisk wciśnięty w ①

＋
Podczas naciskania
Przycisk Turbo(L/R)

A

Turbo 
wyłączone③ ＋

Podczas naciskania
Przycisk Turbo(L/R)

Przycisk wciśnięty w ②

A

* Użyj przycisku Turbo (L) i - podczas dostosowywania Prędkości 
   Turbo na (L).
   Użyj przycisku Turbo (R) i + podczas dostosowywania Prędkości 
   Turbo na (R).
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Zmiana Prędkości Turbo
Tryb Turbo można dostosować 

dla 3 różnych prędkości.

* Podczas ustawiania prędkości turbo dioda LED Turbo (zielona) będzie 
   migać z częstotliwością odpowiadającą prędkości Turbo.
* Prędkość Turbo jest ustawiona domyślnie na 10 razy/sekundę.
* Przed zmianą prędkości Turbo drążki analogowe muszą powrócić do 
   pozycji neutralnej.

Zwiększ prędkość o 
jeden poziom

Zmniejsz prędkość o 
jeden poziom

＋
Podczas naciskania
Przycisk Turbo(L/R) Drążek

＋
Podczas naciskania
Przycisk Turbo(L/R) Drążek

* Użyj przycisku Turbo (L) i lewego drążka podczas dostosowywania 
   Prędkości Turbo na (L).
   Użyj przycisku Turbo (R) i lewego drążka podczas dostosowywania 
   Prędkości Turbo na (R).

Nie używaj wysokich ustawień głośności przez 
dłuższy czas, grozi to utratą słuchu.

Należy zmniejszyć poziom głośności na 
Nintendo Switch przed podłączeniem zestawu 
słuchawkowego, ponieważ nagły skok w głośności 
może spowodować dyskomfort.

* Podczas podłączania zestawu słuchawkowego bezpośrednio do tego 
   produktu można użyć czatu głosowego, jeśli oprogramowanie obsługuje 
   funkcję czatu głosowego w grze.
* Jeśli oprogramowanie nie obsługuje funkcji czatu głosowego, nasza seria 
   Hori Gaming Headset dla Nintendo Switch może być użyta razem z 
   aplikacją Nintendo Switch „Nintendo Switch Online” na smartfony, aby 
   korzystać z czatu głosowego.
* Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj się z wydawcą oprogramowania, 
   aby dowiedzieć się, czy czat głosowy jest obsługiwany w grze.

20
razy/sekundę

10
razy/sekundę

5
razy/sekundę

Gniazdo słuchawek/mikrofonu
(Nie można używać na PC)

Brak diody LED:
Mikrofon WŁ.
Czerwona:
Mikrofon WYŁ.

Głośność +Głośność -
Wł./wył.

mikrofonu
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：(W)42mm × (H)97mm × (D)29mm

：150g 

：3.0m

：USB(Type-A)

：(W)65mm × (H)110mm × (D)28mm

：80g 

：Złącze szynowe
  (* Ten produkt nie jest bezprzewodowy)　

Wymiary zewnętrzne

Masa

Sposób połączenia

Wymiary zewnętrzne

Masa

Długość kabla

Sposób połączenia

Kontroler (L/R)

Podłączanie Split Pad Pro

Rodzice/opiekunowie: 
należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

● Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu 
    niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia.
● Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych 
    dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych 
    części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
● Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
● Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
● Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub 
    zmodyfikowany.
● Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować 
    porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
● Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie 
    zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle 
    słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym 
    działaniem.
● Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
● Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
● Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
● Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego 
    produktu.
● Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, 
    suchej ścierki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak 
    benzen lub rozcieńczalnik.
● Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. 
     W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy 
     odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

Przestroga！
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Główne funkcje



https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-
for-nintendo-switch/

  

Więcej informacji można znaleźć na stronie

Wiek od 6 lat wzwyż

● Prosimy o zachowanie danych kontaktowych do wykorzystania w 
    przyszłości.
● Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
● Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji 
    produktu bez uprzedzenia.
● Nintendo Switch jest znakiem towarowym firmy Nintendo. 
    © 2021 Nintendo. Licencja wydana przez Nintendo.
●  Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi 
     znakami towarowymi HORI.Gwarancja

Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy 
produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad 
materiałowych i produkcyjnych przez okres 90 dni od pierwotnej daty 
zakupu. Jeśli reklamacja gwarancyjna nie może
być rozpatrzona przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z 
obsługą klienta HORI bezpośrednio pod adresem info@horiuk.com. 

INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU
Ten symbol na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub 
opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie 
powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie.  Aby 
zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować 
zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami 
dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii.  W ten sposób 
przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy 
standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji 
odpadów elektrycznych.  Dotyczy tylko krajów UE i Turcji.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne 
zakłócenia elektromagnetyczne. 
W takim wypadku wystarczy zresetować produkt, aby wznowić 
normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Podłączanie). 
Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do 
miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby 
móc korzystać z produktu.

Przewodów nie należy wkładać do gniazd.
Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.

Tylko kraj UE i Turcji
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